
O nouă serie de EDP-uri sectoriale  

09/11/2020 

Evenimentele de descoperire antreprenorială (EDP-uri) continuă cu o nouă serie de întâlniri de 
descoperire anteprenorială organizate on-line de Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 
împreună cu S.C ACZ Consulting în perioada 12 – 20 noiembrie 2020, prin intermediul platformei 
ZOOM. 

Analiza indicatorilor economici pentru (re)validarea/fundamentarea domeniilor de specializare 
inteligentă a regiunii au condus la o reconfigurare a priorităților de investiții din cadrul Strategie 
Regionale de Specializare Inteligentă Sud-Est 2021-2027 (RIS3). 

 

ADR Sud-Est, încurajează dezvoltarea economică sustenabilă și vă invită la descoperirea de  soluții 
inovative actuale în următoarele domenii de specializare inteligentă prioritare: 

 

• Domeniul Inginerie și transport naval, joi - 12 noiembrie 2020, intervalul orar 14:00 – 
17:00 
Adresa de conectare este: 
https://us02web.zoom.us/j/82066696479?pwd=SVF0Q0RFOWtGcURaRnE4VEpUdUhYUT09 

• Domeniul Industria confecțiilor, vineri - 13 noiembrie 2020, intervalul orar 10:00 – 13:00 
Adresa de conectare este: 
https://us02web.zoom.us/j/83694591727?pwd=ZlVlaThUdFFRTmNFTDR1dzFKZUJGdz09 

• Domeniul Industria agro-alimentară și biotehnologii, luni - 16 noiembrie 2020, intervalul orar 
10:00 – 13:00 
Adresa de conectare este: 
https://us02web.zoom.us/j/84226687786?pwd=czJHNnhsRmRROTN5OXM0MXhISnNCdz09 

• Domeniul Acvacultură și pescuit, marți - 17 noiembrie 2020, intervalul orar 10:00 – 13:00 
Adresa de conectare este: 
https://us02web.zoom.us/j/81445561587?pwd=bmZwdVNzcGRpYUVQUFZGOXhQN04vZz0
9  

• Domeniul Turism, joi 19 noiembrie 2020, intervalul orar 10:00 – 13:00 
Adresa de conectare este: 
https://us02web.zoom.us/j/88087641901?pwd=dmEvcEZDdHZMaklEZHkrY0Q1cG5RZz09 

• Domeniul TIC, vineri 20 noiembrie 2020, intervalul orar 10:00 – 13:00  
Adresa de conectare este: 
https://us02web.zoom.us/j/88087641901?pwd=dmEvcEZDdHZMaklEZHkrY0Q1cG5RZz09 

 

Scopul întâlnirilor este identificarea provocărilor și oportunităților pentru promovarea unor inițiative de 

proiecte concrete în domeniile de specializare inteligentă regionale, evaluarea priorităților identificate și 
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a relevanței măsurilor propuse în cadrul mixului de politici cuprins în cadrul Strategiei Regionale de 

Specializare Inteligentă Sud-Est 2021-2027. 

Pentru participare la EDP-uri, vă rugăm să completați și să transmiteți până la data organizării EDP-
ului, a formularului anexat prezentei invitații, către responsabilul de contract din partea ACZ Consulting, 
dna. Corina Folescu, la adresa corina.folescu@aczconsulting.ro, până în preziua evenimentului (la ora 
19:00).  

Pentru orice informații sau detalii suplimentare vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul de 
contract din partea ACZ Consulting, dna. Corina Folescu, la numărul de telefon 0735/786.409 sau 
responsabilul de proiect din partea Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, dna. Diana Gradea, 
la numărul de telefon: 0339/40.10.18. 

Formular de participare 
 

 

 

http://www.adrse.ro/Documente/Planificare/RIS3/Formular_participare_EDP-uri_sectoriale.doc

